Moodboards maken
voor je interieurontwerp
tips & trucs

Fragment moodboard, concept ‘Vintage & vierkant in een vierkant’ van IPD‑cursist
Meike Smit
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1 Waarom moodboards?
In dit boekje geven we je onze beste tips en trucs voor het maken van mooie
moodboards.
Een moodboard betekent letterlijk ‘sfeerbord’. Dat is precies wat het doet: een
moodboard creëert een sfeer.
Moodboards worden heel vaak gebruikt bij design- en ontwerpopdrachten. Ter
inspiratie, om zelf op ideeën te komen en om anderen te laten zien (en voelen)
welke kant een ontwerp uitgaat.
Je kunt natuurlijk proberen om iemand uit te leggen wat je van plan bent met
je nieuwe huiskamer, maar dit gaat veel gemakkelijker met beelden. Die zeggen
zoveel meer dan een paar woorden!
Een moodboard is niet zomaar een verzameling beelden die je bij elkaar zet. De
keuzes die je maakt met je moodboard zijn doordacht en ze geven richting. Ze
lopen als een rode draad door je ontwerp.
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Moodboard met een klassieke uitstraling. Concept: ‘Les contrastes de Paris’. Let
op hoe het lettertype perfect aansluit bij de look & feel van het moodboard. Ook
de lijnen in pastelroze geven goed de sfeer weer. Moodboard van IPD-cursist Tim
Vaessen
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2 Een goed gesprek
Hoe ga je te werk? Eerst ga je in gesprek met je opdrachtgever. Een goed gesprek
is de start!
Heel vaak heeft je opdrachtgever al een paar beelden verzameld. Of heel veel
beelden... dat is alleen maar prettig. Dan kun je daaruit kiezen en daarbij zelf
plaatjes zoeken die je moodboards nog sterker maken.
Vraag in het gesprek goed door naar de wensen van je klant. Wil hij of zij
aansluiten bij een bestaande stijl, of gaat het om een geheel nieuwe stijl? Krijg je
alle ruimte als ontwerper of dien je bij voorbaat aan bepaalde eisen te voldoen?
(Natuurlijk komt in een klantgesprek meer aan bod zoals gezinssamenstelling,
budget, lichtinval, ligging van de woning en functies van de ruimte.)
Als je merkt dat een klant het zelf ook niet zo goed weet en je krijgt de vrije
hand, dan doe je er goed aan om meer ideeën te schetsen en dus meerdere
moodboards te maken. Dan is er meer keuze en kom je er gaandeweg achter wat
de klant precies wil, zonder je helemaal vast te leggen op één stijl.
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3 Van abstract naar concreet
Je gebruikt verschillende soorten moodboards in verschillende fases van het
ontwerpproces. Je begint met een algemeen concept en werkt steeds concreter
toe naar het uiteindelijke interieur. Allemaal aan de hand van moodboards.
Concept moodboard
Dit bestaat meestal uit één of twee afbeeldingen, een werktitel en/of een aantal
kernwoorden die je concept uitleggen.
Beeldvullend moodboard
Van je concept moodboard zet je de stap naar een volledig moodboard vol
sfeerplaatjes. Nu wordt het realistischer en tastbaarder voor je klant.
Het concept moodboard en beeldvullend moodboard maak je vaak tegelijkertijd
en je laat ze in één presentatie zien.
Meubelmoodboard
Dit moodboard bevat afbeeldingen van meubels en een aantal andere interieuritems die uiteindelijk in het interieur terecht komen. Dit zijn geen sfeer‑items,
maar (meubel)stukken die de klant echt kan aanschaffen. Het moodboard straalt
op zichzelf natuurlijk wel een sfeer uit, doordat de items goed bij elkaar passen
en door de manier waarop je ze presenteert.
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Concept

Meubels

Beeldvullend

Concept moodboard
Het ziet er misschien eenvoudig uit, maar er zit veel werk
in een concept moodboard. Eén of twee afbeeldingen,
een werktitel en/of een aantal kernwoorden, dat is het!
Achter de woorden die je kiest en het beeld, zitten jouw
gedachtes en ideeën, jouw verhaal.
Tip: Gebruik enkel kernwoorden en niet veel tekst, want
dat leidt te veel van het beeld.
Storytelling - wat is je verhaal?
Met een moodboard visualiseer je het verhaal dat
je wilt vertellen aan je opdrachtgever. Dit is niet een
beschrijving van de klant, maar het verhaal over wat er te
zien is.
Probeer ook echt dat verhaal voor jezelf op schrijven,
aan het hand van het beeld en de gekozen kernwoorden.
Dit helpt je om je keuzes te onderbouwen en je haalt zo
eventuele onduidelijkheden en hiaten uit je concept.
Omdat je je verhaal al een keer hebt opgeschreven,
kun je nu je moodboard ook veel beter mondeling
presenteren. (Ja, dat hoort erbij natuurlijk!)
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Concept moodboard van IPD-cursist Meike Smit
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Beeldvullend moodboard
Het concept zet je vervolgens om in een beeldvullend moodboard. Hier zie je
meer plaatjes en laat je de woorden weg. De beelden spreken nu voor zich. Ze
zijn nog steeds (vooral) bedoeld als sfeermakers, hoewel hier ook al af en toe een
meubel of iets anders uit de inrichting op te zien is.

Concept moodboard van IPD-cursist Ineke Peeters‑Boertien

Het concept wordt omgezet naar een krachtig beeld. Je ziet dat er duidelijk
aandacht is geschonken aan kleur, compositie, vlakverdeling en presentatie.
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Beeldvullend moodboard van IPD-cursist Ineke Peeters‑Boertien
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Een goed beeldvullend moodboard
Waar kun je allemaal naar kijken bij een beeldvullend moodboard? Er zijn heel
veel dingen waar je op kunt letten! Het gaat te ver om ze allemaal uitgebreid te
bespreken.
Tips: het helpt om met je ogen een beetje dicht geknepen naar een moodboard
te kijken. Op deze manier kun je checken of alles mooi overloopt in elkaar. Kijk
ook altijd kritisch naar elk afzonderlijk plaatje. Past het plaatje van de keuken
bijvoorbeeld bij het plaatje van de lamp?

Concept moodboard van IPD-cursist Meike Smit

Beelvullend moodboard bij het concept ‘Vintage & vierkant
in een vierkant’
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Concept moodboard ‘Simply elegant’ - Moodboard van IPD-cursist Femke
Mulder-Smit. Op de volgende pagina vind je de uitwerking van dit concept in een
beeldvullend moodboard.
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Beeldvullend moodboard bij het concept ‘Simply elegant’.
In dit moodboard is alles mooi in balans. De verschillende kleurtinten passen goed
bij elkaar, de vlakverdeling is rustig en eenduidig en de beelden passen onderling
goed bij elkaar.
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Meubelmoodboard
Wanneer de look & feel bepaald is en het eerste moodboard* gemaakt is, kun je
aan de slag met het uitzoeken van de meubels. Je eerste moodboard vormt altijd
het uitgangspunt, dat loopt als een rode lijn door je project.
Op het meubelmoodboard presenteer je een selectie van banken, armaturen,
accessoires, vloerkleden enzovoort. Knip in Photoshop of Powerpoint de beelden
uit de originele plaatjes en maak er een beeldvullende compositie van.
Zie de voorbeelden op de volgende pagina’s.
Tip: Probeer de uitgekozen items in je moodboard al op de juiste plek te zetten.
Zoals het vloerkleed onder de bank en daarnaast de booglamp.
Nog meer moodboards
Ook je materialen en je kleuren kun je presenteren als moodboard.

*Het concept moodboard en het beeldvullend moodboard presenteer je meestal
tegelijkertijd als het ‘eerste moodboard’ aan je klant.
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Meubelmoodboard bij het concept ‘Simply elegant’

Meubelmoodboard bij het concept ‘Les contrastes de Paris’

4 ‘Old school’ of digitaal
Een belangrijke keuze die je van tevoren zelf moet maken is deze: ga ik knippen
en plakken of zoek ik digitale plaatjes? Een combinatie kan ook, maar meestal
kies je het een of het ander. Bedenk wat je zelf handig vindt en wat bij je
opdrachtgever past.

Ouderwets knippen en plakken
Een moodboard leent zich uitstekend voor het old school knip- en plakwerk.
Verzamel woontijdschriften, kranten, flyers, brochures van woonwinkels
enzovoort en knip inspirerende afbeeldingen uit. Deze plak je in een mooie
compositie op een A3-vel of stevig karton. Je kunt ook stoffen, stalen of kleine
voorwerpen verwerken in je moodboard. Het voordeel van deze techniek is dat je
moodboard echt gaat leven.
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Geknipt en geplakt moodboard met materiaal uit tijdschriften en
brochures ‑ moodboard van IPD-cursist Anja Budding
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Het digitale moodboard
Het digitale moodboard maak je op de computer met programma’s zoals
Photoshop, INDesign of een ander handig teken- of fotoprogramma. Zelfs in
Word of Powerpoint kun je afbeeldingen bij elkaar plaatsen en ordenen.
Verzamel afbeeldingen vanaf het internet, uit je eigen collectie, van vakanties,
feestjes of andere leuke gebeurtenissen die jou inspireren, en gebruik ze in jouw
digitale moodboard. Het fijne van een digitaal moodboard is dat je het zo vaak
kunt uitprinten als je maar wil én je kunt de compositie altijd nog aanpassen.

Een online moodboard
Je kunt je moodboard ook online samenstellen. Websites zoals Pinterest, Canva
en PicMonkey zijn ideaal om afbeeldingen mee te verzamelen, te rangschikken en
een moodboard van te maken.
Wat ook handig werkt is de moodboard-app in de Appstore van Apple. Hiermee
maak je op je iPad een moodboard met afbeeldingen die op je tablet staan. Je
kunt verschillende achtergronden kiezen, flexibel schuiven met afbeeldingen en
tekst toevoegen.
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5 Tips & trucs
Probeer een balans te vinden tussen
drukke en rustige afbeeldingen. Met
tekst werkt het net zo; krullerige letters
combineren met drukke afbeeldingen
maakt het al snel rommelig.
Kijk van een afstandje naar je
moodboard met je ogen dichtgeknepen;
‘kloppen’ de kleuren? En de vormen?
Check, dan ben je goed op weg!
Kijk kritisch naar elk afzonderlijk plaatje
in je moodboard en check of ze bij
elkaar in 1 ruimte zouden passen.
Laat je klant eerst zelf plaatjes zoeken,
op deze manier krijg je al een goed
beeld van de gewenste look & feel
en kun je deze zelf omzetten in een
kloppend moodboard.
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De kleuren in dit moodboard passen uitstekend
bij elkaar en schetsen een goede sfeer. Tip: zet de
plaatjes niet te veel over elkaar heen, dan krijg je
een rustiger beeld.
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5 Tips & trucs
Combineer plaatjes ook eens met
stukjes materiaal, kleurstalen of
inspiratie uit de natuur; takjes, bladeren
en gedroogde bloemen.
Probeer eens meerdere varianten uit
van een layout. Niet te veel nadenken,
gewoon doen. Je zult zien dat dit heel
verrassend kan werken!
Maak een Pinterest-account aan. Via
Pinterest kun je heel gericht zoeken naar
digitale afbeeldingen.
Als je zoekt via Google: klik dan op
Instellingen > Geavanceerd zoeken
> Afbeeldingsformaat om de grootte
en kwaliteit van je afbeeldingen te
selecteren.
Check op YouTube de filmpjes van
Gudy Herder; zij is een internationaal
trend consultant, spreker en trainer in
Barcelona en geeft veel goede tips!
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Hier zie je verschillende materialen die je kunt
toepassen in je moodboard. Wees creatief en
gebruik hiervoor huis-tuin-en-keukenspullen zoals
een knikker, blaadje van je kamerplant of Chinese
eetstokjes van de toko.
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Moodboard templates
DIY: zelf afdrukken op A3-formaat
Tip: als je niet digitaal werkt maar knipt en plakt, bevestig deze template
(vergroten op A3-formaat) op stevig karton en knip de losse vormen uit. Je
kunt deze gebruiken als malletjes en omtrek van je afbeeldingen.
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Meer moodboards online
Op internet vind je veel websites met inspiratie en moodboard-templates.
Onderstaande moodboards vind je bijvoorbeeld terug op https://utemplates.net/
moodboard-templates/
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Dankwoord
We willen alle oud-cursisten van de opleiding Binnenhuisarchitectuur bedanken
voor hun medewerking en bijdrage aan deze uitgave.
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Colofon
Auteur
Annelies Valentijn, Studio Valentijn
Eindredactie
Bas van Pul, IPD Opleidingen
Vormgeving
Ronald Meij, IPD Opleidingen
www.anneliesvalentijn.nl
www.ipd-opleidingen.nl

33

Opleiding
Binnenhuisarchitectuur
Hoe gebruik je moodboards in je
interieurontwerp?
Hoe bedenk je, teken je en
presenteer je een ontwerp?
Hoe zet je je ideeën om naar
digitale ontwerpen?
Welke materialen kies je?
Kortom... hoe maak je van
binnenhuisontwerp je vak?
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Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden kan altijd online of
bel ons tussen 09.00 en 17.00!

030 244 77 30

Mail, chat, volg of kom langs voor meer informatie!

Schrijf je in voor een gratis proefles
Tijdens een proefles kun je uitgebreid kennis met ons
maken. We vertellen je alles over de opleiding. Je leert
onze studieadviseurs en docenten kennen.

www.ipd-opleidingen.nl
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Les moodmoards maken bij
IPD Opleidingen

